
 

 68 ومًوٍ شمارٌ

 برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
 ....  شوارُ پرًٍسُ

 وام پذر وام خاوًادگى وام مشخصات طرفیه

 

 محل اقامت شغل سه
)شْرستاى/ترش/زّستاى/هٌطقِ( ذیاتاى  

 کَچِ کسپستی پالک

 هشرصات ذَاّاى   خًاَان

      

 هشرصات ذَاًسُ خًاوذٌ

      

 ) زر صَرت ٍجَز( یقاًًَ ٌسُیًوا ای لیهشرصات ٍک یيکیل یا ومایىذٌ قاوًو

      

توثلغ ……………………هَرخ  ……………………. فقرُ چک تشوارُ ………هطالثِ ٍجِ  خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

تاًک تجارت  …………………… یازحساب جار الری ……………………

از  ِیتاز ریت تاذهي جولِ ذسار یذسارت قاًًَ ِیذَاًسُ تِ پرزاذت کل تٍ هحکَهی ……………………کس

  ……ٍ یزازرس ٌِیحکن ٍ ٍصَل ذَاستِ ٍّس یچک تازهاى اجرا سیسر رس دیتار

 ادخًاستددالئل ي مىضمات 

 ()مذارک

 عسم پرزاذت صازرُ از تاًک ٌاهِگَاّی – 2      چک  – 1هصسق:   یکپ

 محترم دادگاٌ استیر
 : شرح زازذَاست

 ………… ریاست محترم دادگاٌ عمًمی حقًقی

 الم ٍ اظْار ازب ٍاحترامتا س

هدددَرخ  ……………………فقدددرُ چدددک تشدددوارُ ..……توَجدددة  :تدددسیي ٍسدددیلِ تدددِ استحمدددار عدددالی ه دددرٍ  هدددی زارز 

هثلددغ  ……………………تاًددک تجددارت کددس  ……………………صددازرُ ازحسدداب جدداری شددوارُ   ……………………

هدِ عدسم پرزاذدت شدوارُ     ریال را از ذَاًسُ طلثکار هی تاشن کِ تِ لحدا  عدسم تازیدِ ترگشدت ذدَرزُ ٍ گَاّیٌا     ……………………

تاًک هحال علیِ ضویوِ زازذَاست تقسین شسُ است لْداا تدا ارا دِ اصدل چشدِ چدک       ……………………هَرخ……………………

.صدازر گرزیدسُ اسدت تدا ٍصدک طلثکداری هسدلن ایٌجاًدة زارًدسُ چدک از           ……………………ٍگَاّیٌاهِ عسم پرزاذدت کدِ ت لدت    

ذدَززاری هدی ٍرزًدس    َل ذَاستِ تاکٌَى تالًتیجِ ٍ ایشاى از پرزاذت ٍتازیِ ذَاًسُ/ذَاًسگاى ٍ استصحاب طلة ٍهراج ات هکرر جْت حص

ٍ    2قاًَى تجارت ٍ تثصرُ الحاقی تِ هدازُ  310ٍ313لْاا هستٌساً تِ حلَل سر رسیس ٍ هَاز قداًَى ئ دیي    1۹۱ٍ۳13ٍ۳1۹قداًَى صدسٍر چدک 

زازرسی زازگاّْای عوَهی ٍاًقالب زراهَرهسًی ٍهدي جولدِ سدایر اصدَل ٍ هدَاز قداًًَی هدرتثی رسدیسگی ٍ صدسٍر حکدن تدر هحکَهیدت             

ریال تِ اًموام کلیِ ذسارات قداًًَی هٌجولدِ   ……………………گاى تٌحَ تماهٌی( تِ پرزاذت هثلغ ذَاستِ تِ هیساى ذَاًسُ)ذَاًس

 .هَرز استسعاست ………ذسارت تاذیر تازیِ از تارید چک تا زهاى اجرای حکن ٍٍصَل ذَاستِ ٍ ّسیٌِ زازرسی ٍ

 :ًکات

 :اریس زر ستَى ذَاستِ هرقَم ًوا یسچٌاًچِ تقاضای صسٍر قرار تاهیي ذَاستِ را جْت تَقیک اهَال ز

ٍ زر هتي زازذَاسدت ًیدس تٌَیسدیس:ز از ئًجا یکدِ طدی       تسٍاً زرذَاست صسٍر قرار تاهیي ذَاستِ ٍاجرای فَری ئى قثل از اتالغ تِ شرح هتي

ع یا تفریی ذَاستِ را فراّن تشریفات زازرسی هستلسم صرف اٍقات هقررُ است ٍ زر ایي تیي ذَاًسُ/ذَاًسگاى تا اًتقال اهَال ذَز سثة تمیی

تِ ت س قاًَى ئییي زازرسی زازگاّْای عوَهی ٍاًقالب زر اهَر هسًی صسٍر ٍاجرای فَری قثل از  10۱ذَاٌّس ئٍرز تسیٌَسیلِ هستٌساً تِ هَاز 



 

 [ .اتالغ قرار تاهیي ذَاستِ را تِ شرح هرقَم تقاضاهٌسست

 احترام سیتجس تا 

 اثر اًگشت -هْر  -هحل اهما 

 ل ًقش توثرهح

 شوارُ ٍ تارید ثثت زازذَاست

 . ..........................ریاست هحترم ش ثِ ..

 ... رسیسگی فرهاییس.....................زازگاُ 

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی ارجاع کٌٌسُ

 ... اهما.......تارید 

 


